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1. JOHDANTO

1.1. Valmennuksen johtamismallit

Johtajuus on keskeinen vaikuttava voima kaikissa organisaatioissa niin urheilussa

kuin sen ulkopuolellakin. Johtaminen voidaan nähdä vaikuttamis- ja

vuorovaikutusprosessina esimiehen ja alaisten välillä.  Sosiaalinen  vaikuttaminen,

ryhmäprosessit ja johtamisen tehokkuus ovat olleet tutkimuksellisen huomion

keskipisteessä lukuisissa viime vuosikymmenten johtajuustutkimuksissa (Bryman,

1996). Johtamisen kautta vaikutetaan  paitsi yksilöihin myös organisaation sisällä

oleviin ryhmiin  motivoiden  heitä työskentelemään sekä yhteisten että yksilöllisten

päämäärien puolesta. Johtajan tehtävänä on antaa mieli ja merkitys organisaation

tavoitteille (Smircich ja Morgan, 1982).

Urheilussa ja joukkueessa johtajuus on valmentajan ja yhä useammin

valmennustiimin vastuulla. Valmentajan tehtävänä on toimia  opettajan, valmentajan,

pelaajien tai urheilijoiden edusmiehen ja johtajan roolissa (Gallon, 1980).  Tehokas

johtamistoiminta valmennuksessa muodostuu tarkoituksenmukaisesta tilanteen

huomioimisesta, valmentajan persoonallisuudesta ja toimintatavoista sekä käytetyistä

valmennustoimenpiteistä (Zhang ja Jensen, 1997). Urheilujohtamisessa on

erityispiirteitä, jotka johtuvat urheilutoiminnassa aina läsnä olevasta kilpailusta ja

toiminnan lyhyestä aikajänteestä.

Viime vuosien tutkimukset ovat keskittyneet  valmentajan johtamiskäyttäytymiseen

persoonallisuuden piirteiden etsimisen sijaan. On olemassa näyttöä sille, että

johtamiskäyttäytymistä opitaan vuorovaikutuksessa ja että sitä voidaan kehittää
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(Murray, 1986). Valmentajan johtamistoiminnan arvioimiseksi on kehitetty useita

mittareita (Danielson, Zelhart ja Drake, 1975; Smith, Smoll ja Hunt, 1977; Rushall ja

Wiznuk, 1985), joissa kaikissa kuitenkin on ollut menetelmällisiä puutteita

Valmennuksen johtamismallina on eniten käytetty Chelladurain ja Carronin (1978)

kehittämää monidimensionaalista johtamismallia. Malli perustuu aikaisempiin

johtajuusteorioihin (Stodgill, 1948; Halpin ja Winer, 1957; Hemphill ja Coons,1957;

Katz, Gurin ja Floor, 1951) ja  malli  on rakennettu urheilujohtamisen tarpeisiin.

Chelladurai ja Saleh (1980) puolestaan kehittivät mittarin valmentajan

johtamistoiminnan arvioimiseksi (Leadership Scale for Sports, LSS). LSS-mittarin

avulla arvioidaan johtamistilanteen vaatimuksia, valmentajan toivottavaa

käyttäytymistä  ja valmentajan todellista käyttäytymistä.  Näihin kolmeen

johtamiskäyttäytymisen osa-alueeseen vaikuttavat  valmentajan persoonallisuuden

ominaisuudet, urheilijan ominaisuudet  sekä tilannetekijät (Chelladurai ja Saleh, 1980;

Chelladurai ja  Carron, 1981; Chelladurai, 1999).

Taulukko 1. Valmentajan johtamiskäyttäytymisen dimensiot (Chelladurai ja Saleh, 1980).

Ohjeiden antaminen ja valmentaminen. Valmentajan toiminta, jonka tavoitteena on
urheilijan kehittyminen kovan ja rasittavan
harjoittelun kautta. Taitojen, tekniikan ja taktiikan
opettaminen. Joukkueen jäsenten tehtävien ja
roolien selkiinnyttäminen. Jäsenten toiminnan
ohjaaminen ja koordinointi.

Sosiaalinen tuki. Sosiaalinen tukeminen tarkoittaa toimintaa, jonka
avulla valmentaja huolehtii urheilijoiden
hyvinvoinnista, myönteisestä ryhmän ilmapiiristä ja
lämpimistä suhteista urheilijoiden välillä.

Positiivinen palautteenanto. Urheilijan rohkaiseminen ja kannustaminen.
Suoritukseen liittyvä palautteenanto.

Demokraattinen käyttäytyminen. Urheilijoiden rohkaiseminen itsenäiseen
päätöksentekoon ja heidän mielipiteidensä
huomioonottaminen valmennuksen ja mm
pelitaktiikan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Autoritäärinen käyttäytyminen. Valmentajan toiminta, jossa korostuu valmentajan
päätökset ja persoonallinen auktoriteetti.
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1.2. Muutosjohtamisen teoriat ja  johtamisen arviointimenetelmät

Kiihtyvä yhteiskunnallinen muutos 1970-luvulta  lähtien aiheutti muutospainetta

johtamisen teorioihin ja malleihin.  Johtamisen teoriat saivat vaikutteita strategisen

johtamisen alueelta, missä korostettiin organisaation muutosta ja joustavuutta

yrityksen keskeisenä menestys- ja kilpailutekijänä  (Smircich ja Morgan, 1982;

Conger ja Kanungo, 1988).  Organisaatioille rakennettiin tulevaisuuden visioita ja

johtajan kyky visiojohtamiseen nähtiin keskeisenä johtajan osaamis- ja kykyalueena.

Johtajan piti myös kyetä viestimään visio alaspäin organisaatiossa. Kolmanneksi

johtajuuden osatekijäksi nousi valtuuttaminen, jonka kautta alaisten oli mahdollista

saada itsenäistä vastuuta ja valtaa päättää omasta työstään. Neljänneksi johtajan tuli

kyetä rakentamaan organisaation kulttuuria vision määrittämässä suunnassa.

Viidenneksi johtajan piti olla kykenevä luomaan luottamusta ja avoimuutta

organisaation toimintakulttuuriin (Arvonen, 1995).

Muutosjohtamista alettiin kuvata uudeksi johtamisen aalloksi ja paradigmaksi.

Ajatusmallin  alle sijoittuu useita 1980-luvulla syntyneitä johtamisteorioita, joita

yhdistää pyrkimys muutoksen synnyttämiseen ja  sen johtamiseen (Bryman, 1992a).

Kirjoittajat käyttivät vaihtelevasti erilaisia termejä kuvatessaan ”uutta johtamista”:

mm. transformationaalinen johtaminen (Bass, 1985), visiojohtaminen (Sashkin, 1988;

Westley ja  Minzberg, 1989) ja vain johtaminen (Bennis ja Nanus, 1985; Kotter,

1990). ”Uusi johtaja” nähdään näissä teorioissa henkilönä, joka määrittelee

organisaation todellisuuden ääneen ilmaistun vision avulla. Visio puolestaan perustuu

organisaation perustehtävään ja niihin arvoihin, jotka tukevat perustehtävän
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suorittamista. ”Uusi johtaminen” määritellään näiden teorioiden valossa enemmän

merkityksenantoprosessina kuin vaikuttamisprosessina (Bryman, 1992a).

Brymanin (1982) mukaan ajatukset ”uudesta johtamisesta” perustuivat Burnsin (1978)

tekemiin tutkimuksiin poliittisen johtamisen alueella. Burns (1978)  olettaa

teoriassaan, että poliittiset johtajat ovat jaettavissa kahteen ryhmään:

transaktionaalisiin ja transformationaalisiin johtajiin. Transaktionaalinen  johtaminen

nähdään vaihtoprosessina johtajan ja johdettavan välillä.  Transaktionaalinen johtaja

johtaa alaisiaan kertomalla, mitä alaisilta odotetaan ja miten heidän tulee toimia

tullakseen palkituiksi työstään. Jos vaatimukset ja odotukset ovat selkeät, työntekijä

motivoituu työhönsä saadakseen siitä sekä aineellisia että henkisiä palkkioita, kuten

hyväksyntää ja positiivista kannustusta. Transaktionalisen johtajan katsottiin pystyvän

sekä tuotanto- että ihmiskeskeiseen johtamiseen. Vastaavasti transformationaalista

johtamista kuvataan Bassin (1986) mukaan prosessiksi, jolla pyritään synnyttämään

muutosta organisaation jäsenten perusasenteissa, arvoissa ja uskomuksissa  sekä

saavuttamaan yhteisymmärrys organisaation muutostarpeista ja tavoitteista. (Yukl,

1994).  Transformationaalinen johtaminen on myös väylä organisaatiokulttuurin

muutoksen.

Bassin mallin mukaan transformationaalisen johtamisen  ulottuvuudet ovat

karismaattinen johtajuus eli idealisoitu vaikuttaminen (Idealized Influence), inspiroiva

motivoiminen (Inspirational Motivation), älyllinen stimulointi (Intellectual

Stimulation) ja  yksilöllinen huomioiminen (Individual Consideration) (Bass, 1985).
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Bassin teorian mukaan organisaation muutoksen moottorina toimii karismaattinen

johtaja, johon alaiset haluavat samaistua.  Johtajaan samaistumisen kautta vaikutetaan

alaisten  tunteisiin, arvoihin, päämääriin, tarpeisiin ja itsearvostukseen (Bass, 1985).

Ruotsalaisessa teollisuusyrityksessä tutkittiin johtajuutta ja organisaatioilmapiiriä

1980-luvulla. Menetelmänä käytettiin alaisten arviointeja esimiehen toiminnasta.

Tässä tutkimuksessa  nousi jo varhaisissa  johtamisen faktoritutkimuksissa havaittujen

johtamisen ihmis- ja tehtäväfaktoreiden rinnalle (mm. Stodgill, 1948; Halpin ja

Winer, 1957; Hemphill ja Coons, 1957; Katz, Gurin ja Floor, 1951) kolmas  faktori,

jonka tutkijat nimesivät kehitys- ja muutosfaktoriksi.   Tutkijat näkivät, että faktorin

esilletulo liittyi yrityksen organisaatiokulttuurin kehitysvaiheeseen, jossa muutos ja

joustavuus olivat avaintekijöitä yrityksen olemassaolon ja tulevaisuuden kannalta

(Ekvall, Arvonen ja Nyström, 1987; Ekvall ja Arvonen, 1991).

Edellä kuvattujen tutkimusten ja mallien pohjalta kehitettiin Change, production,

employee -mittari (CPE). Muuttujista muodostui kolme faktoria, jotka nimettiin

muutos- (change),  tehtävä- (production) ja ihmisfaktoreiksi (eployee) (Ekvall,

Arvonen ja Nyström, 1987).  Arvonen  ja Ekvall (1994) tutkivat johtamisen ja

toiminnan tehokkuuden yhteyttä käyttäen hyväkseen CPE-analyysia.  Tutkijat

löysivät monikansallisessa tutkimuksessaan klusterianalyysin avulla (N 3857)

kymmenen erilaista esimiesprofiilia. Heidän näkemyksensä mukaan johtamisprofiilia

voisi kuvata kemialliseksi seokseksi, jonka muodostavat  eri käyttäytymisdimensiot.

Esimerkiksi tehtäväorientoitunut, rakenteisiin pitäytyvä esimies, joka samalla on

ihmissuuntautunut, on täysin erilainen esimies kuin tehtäväsuuntautunut, mutta

vähemmän ihmis- ja suhdeorientoitunut esimies (taulukko 2.). Tutkijat havaitsivat
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myös, että eri profiilien esiintyminen on suhteellisen samanlaista yrityksestä ja

ympäröivästä kulttuurista riippumatta (Ekvall ja Arvonen, 1994).

Taulukko 2. Johtamisprofiilit Ekvallin ja Arvosen (1994) mukaan. (++ tarkoittaa  enemmän kuin 1 sd
keskiarvon yläpuolella; + tarkoittaa sd on välillä 0.5-1 keskiarvon yläpuolella; + - tarkoittaa –0.5-0.5 sd
keskiarvon suhteen; - tarkoittaa sd on välillä 0.5- -1 keskiarvon alapuolella; - - tarkoittaa enemmän kuin
1 sd keskiarvon alapuolella).

Edellä kuvatussa tutkimuksessa havaittiin eroja siinä, kuinka yleisiä eri

johtamisprofiilit olivat organisaation eri tasoilla.  Yleisin esimiestyyppi oli ”keskitien

kulkija”, joita tässä tutkimuksessa oli 20 % kaikista esimiehistä. Alemmilla

organisaatiotasoilla ovat yliedustettuina transaktionaaliset johtajat ja vastaavasti

vähemmistönä ovat yrittäjätyypit ja idearuiskut. Organisaation huippupaikoilla

transaktionaalisia ja kaverijohtajia on vähän, mutta ”näkyviä johtajia”,

”puutarhureita” ja ”yrittäjiä” on suhteellisesti enemmän. Johtajatyypit, joiden

toiminnassa korostuvat muutos- ja kehityspyrkimykset,  ovat selvästi yliedustettuina

organisaation huippupaikoilla. Keskijohto on profiililtaan hiukan vaikeammin

hahmotettava. Keskijohdosta puuttuvat ”näkyvät johtajat”, ja myös transaktionaaliset

Faktorit Muutos-

kehitys

Tehtävät Ihmiset

Transaktionalinen
johtaja

- - + + -

Idearuisku + - - - -

Näkymätön johtaja - - - - - -

Dominoiva yrittäjä + + + + - -

Keskitien kulkija + - + - + -

Tavoitejohtaja + - + +

Näkyvä johtaja + + + + + +

Puutarhuri + + - + +

Byrokraattinen johtaja - - + - -

Kaverijohtaja - - - +
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johtajat ovat vähemmistönä,  sen sijaan ”yrittäjätyypit”, ”kaverijohtajat”  ja

”idearuiskut” ovat yliedustettuina. (Ekvall ja Arvonen, 1994).

Tässä tutkimuksessa valmentajien johtamistoimintaa arvioidaan käyttäen mittarina

CPE-analyysia. CPE-analyysin pohjana oleva malli  on melko lähellä Bassin

transformationaalisen johtamisen mallia (Bass, 1985). Molemmissa malleissa

korostetaan tavoitteita ja visioita johtamisen välineinä. Bassin transformationaalinen

johtaja on karismaattinen esikuva, johon alaiset pyrkivät samaistumaan. CPE-mallissa

muutosorientaatio on määritelty enemmän toiminnan ja kehityksen termeillä, ts.

johtaja edistää uusia ideoita ja on valmis ottamaan riskejä muutoksen

aikaansaamiseksi. Esimies toteuttaa johtamistoiminnassaan kehitystä edistäviä

päätöksiä, ja hänellä on visioita organisaation tulevaisuudesta. CPE-analyysin pohjalta

muodostetut johtamisdimensiot ovat menetelmällisesti selkeät ja yleistettävissä

(Arvonen ja  Ekvall, 1991; 1994).

1.3. Itsearvio  versus muiden arviot

Itsearviointi liittyy olennaisena osana 360 asteen johtajuusarviointeihin.  Oman arvion

ja muiden arvioinnin välillä olevan yhdenmukaisuuden on katsottu heijastavan

korkeaa itsetiedostuksen astetta (self-awareness), ja tämän on puolestaan havaittu

vaikuttavan yksilön muuhun käyttäytymiseen. Tutkimuksissa on todettu, että korkea

itsetiedostuksen taso on yhteydessä menestyksekkääseen ja tehokkaaseen

johtamiseen.  (Atwater ja Osttroff, 1998; Bass ja Yammarino, 1991).   
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Kyky osuvaan itsearviointiin vaikuttaa myös yksilön psyykkiseen hyvinvointiin.

Mielenterveyden keskeisenä mittarina pidetään kykyä tarkkaan realiteettitestaukseen

ja vastaavasti heikko realiteettitestaus on nähty yhtenä merkkinä mielenterveyden

ongelmista (Taylor & Brown, 1988). Taylor ja Brown (1988) edustavat kuitenkin

erilaista näkökulmaa mielenterveyteen: heidän näkemyksensä mukaan kohtuullinen

itsensä yliarviointi auttaa yksilöä selviytymään elämässään paremmin.

Taylor ja Brown (1988)  rajasivat positiivisen minä-illuusion kuvaamaan kohtuullista

taipumusta yliarvioida omaa kykyään kontrolloida ympäristöä ja taipumusta odottaa

positiivisia asioita tulevaisuudelta. Tyypillisesti tämän kaltaiset illuusiot ovat

maltillisia, sillä sosiaalinen ympäristö hyväksyy kohtuulliset yliarvioinnit, muttei

kohtuuttoman suurta yliarviointia. Suuret yliarvioinnit ovat haitallisia yksilön

hyvinvoinnin kannalta (Taylor, 1989).

Atwater ja Ostroff (1998) keräsivät tutkimukseensa 1460 johtajakoulutuksessa ollutta

esimiestä, joita heidän kollegansa ja alaisensa arvioivat. Lisäksi näiden esimiesten

suora esimies arvioi kyseisen esimiehen tehokkuutta. Tutkijat saivat keskeiseksi

tulokseksi hypoteesiaan tukevan havainnon: esimiehen tehokkuus kasvaa, samalla kun

arvioitsijoiden arviot paranevat. Samoin tehokkuus on korkealla, jos muiden arviot

ovat merkittävästi positiivisempia kuin henkilön oma-arvio. Vastaavasti ne henkilöt,

jotka saavat muilta huonoja tai keskiarvon tuntumassa liikkuvia arvioita ja jotka

arvioivat itse itsensä paremmiksi,  jäävätkin tehokkuudessa heikoiksi. Tutkijat

arvioivat, että näillä henkilöillä on  kriittisiä heikkouksia, joita he eivät itse tunnista ja

jotka sen vuoksi heikentävät heidän arvioitua tehokkuuttaan (Atwater ja Ostroff,

1998).
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Itsearvion ollessa korkeampi kuin muiden (yliarvionti), kyse on positiivisesta  minä-

illuusiosta (mm. Paulhaus, 1984; Taylor ja Brown, 1988).  Vaikka illuusio

heijastaakin  positiivista minäkäsitystä ja tuottaa enemmän positiivisia kuin

negatiivisia itseen liittyviä ajatuksia ja odotuksia, se toisaalta voi myös johtaa kritiikin

ylenkatsomiseen, mikä puolestaan tuottaa heikompia tuloksia ja suorituksia

tulevaisuudessa (Atwater ja Ostroff, 1998; Taylor ja  Brown, 1988). Ashfordin (1989)

mukaan itsensä ylipositiivisesti arvioivat ovat hyvin haluttomia muuttamaan

käyttäytymistään, vaikka ulkopuoliset näkevät muutostarpeita henkilön toiminnassa.

Sen sijaan henkilöt, joilla on taipumusta aliarvioida itseään tai ne, joilla arviot osuvat

yhteen, ovat merkittävästi halukkaampia muuttamaan toimintaansa toivottuun

suuntaan (Ashford, 1989).

Fletcher ja  Baldry (2000) tutkivat esimiesten itsetiedostuksen tason yhteyttä

ulkopuolisten arviointeihin sekä esimiehen persoonallisuus- että kognitiivisiin

kykytekijöihin.  Tutkijat tulivat  siihen tulokseen, että korkealla itsetiedostuksen

tasolla olevia esimiehiä ei arvioitu niitä esimiehiä positiivisemmin, joilla oli alhainen

itsetiedostus.  Tutkimus antoi  tukea sille havainnoille, että korkea itsetiedostuksen

taso on yhteydessä  älylliseen ja sosiaaliseen sitoutumiseen työtehtäviin ja

analyyttiseen suuntautumiseen.  Kognitiiviset persoonallisuuden ominaisuudet

näyttävät tämän tutkimuksen näkökulmasta olevan keskeisiä tekijöitä itsearvioinnin

osuvuudessa (Fletcher ja Baldry, 2000).

Aiemmissa valmentajien johtamista koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että

valmentajan johtamistyyli urheilijan arvioimana poikkeaa heidän itsearvioidusta
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tyylistään. Urheilijat arvioivat valmentajansa autoritaarisemmiksi kuin valmentajat

itse omissa arvioissaan (Chelladurai, 1999).  Silloin kun valmentajan käsitys omasta

itsestään vastaa urheilijan käsitystä valmentajan toiminnasta, sen voidaan katsoa

heijastavan positiivista  urheilija-valmentajasuhdetta. Läheiset suhteet valmentajan ja

urheilijan välillä  mahdollistavat kasvatuksellisten päämäärien toteuttamisen urheilun

kautta (Chelladurai, Haggerty, ja Baxter, 1989; Chelladurai, 1990; Salminen,

Liukkonen   ja  Telama, 1992; Liukkonen ja  Telama, 1999).

Salminen ja Liukkonen (1996) tutkivat 68 valmentajan valmennustoimintaa  käyttäen

apunaan Leadership Scale for Sport –inventaaria (LSS) ja valmentajan toiminnan

havainnointia.  Tutkijat havaitsivat, että valmentajat arvioivat  itsensä urheilijoita (N=

400)  enemmän ohjeita antaviksi, sosiaalisesti tukeviksi ja palkitseviksi.  He arvioivat

itsensä myös vähemmän demokraattisiksi  ja vähemmän autoritaarisiksi kuin

urheilijat. Naisvalmentajat osuvat itsearvioissaan lähemmäs urheilijoita kuin

miesvalmentajat. Samoin yksilölajien valmentajat pystyvät tarkempaan itsearvioon

kuin joukkuelajien valmentajat.

1.4. Valmentaja ja muutosjohtaminen

Valmentajan johtamistoiminnan kuvaukset muutosjohtamisen näkökulmasta ovat

toistaiseksi hyvin vähäisiä, eikä tutkimuksellista traditiota tällä saralla ole vielä

syntynyt. Tähän mennessä käytetyt valmentajan johtamista kuvaavat mittarit eivät ole

sisältäneet muuttujia, joilla valmentajan muutossuuntautuneisuutta voitaisiin arvioida
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(Danielson, Zelhart ja Drake, 1975; Smith, ym. 1977; Rushall ja Wiznuk, 1985;

Chelladurai ja Saleh,1980).

Valmentajan johtamistoiminnan vaikutuksia joukkueen koheesioon on tutkittu (mm.

Westre ja Weiss, 1991; Iordanoglou, 1994; Shields, Gardner, Bredmeir ja Bostro,

1997). Valmentajan toiminnan vaikutukset kasvatuksen näkökulmasta ovat saaneet

paljon tutkijoiden huomiota osakseen (mm. Salminen ja Liukkonen, 1996; Salminen,

Liukkonen ja Telama, 1992).  Myös valmentajan johtamistoiminnan yhteydet

valmennuksen tehokkuuteen ovat kiinnostaneet tutkijoita viime vuosina ( mm. Gould,

ym. 2002).

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että urheilijoiden näkemys valmentajan

todellisesta johtamisesta ja toivottavasta johtamisesta on erilainen kuin valmentajien

oma käsitys (Salminen ja Liukkonen, 1996). Urheilijan ikä ja sukupuoli vaikuttavat

urheilijoiden odotuksiin valmentajan suhteen (Chelladurai ja Saleh, 1980; Chelladurai

ja Carron, 1983). Myös sarjatasolla näyttää olevan merkitystä sen kannalta, mitä

urheilijat valmentajan johtamistoiminnalta odottavat (Beam, 2002).  On olemassa

myös näyttöä siitä, että valmentajan johtamistoiminta on erilaista nais- ja

miesjoukkueissa. Samoin johtamistoiminnassa on havaittu eroja eri organisaation

tasolla toimivien valmentajien välillä: päävalmentajat antavat enemmän sosiaalista

tukea kuin apuvalmentajat (Mondello ja  Janelle, 2001).

Valmentajan transformationaalista  johtamista ja pelaajien tyytyväisyyttä omiin

suorituksiinsa jalkapallossa ja verkkopallossa tutkittiin Malesiassa. Mittareina

käytettiin Bassin (1985) transformationaalisen johtamisen inventaaria ja urheilijoiden
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tyytyväisyyskyselyä.   Transformationaalisen johtamistoiminnan osoitettiin olevan

yhteydessä urheilijoiden kokemaan tyytyväisyyden tunteeseen ( Yusof, 2002).

Doherty ja Danylchuk (1996) tutkivat urheiluhallintovirkamiesten transformatiivista

johtamistoimintaa ja toiminnan tehokkuutta. Ontarion yliopiston valmentajat

kuvailivat yliopiston urheiluhallintovirkamiehiä suurimmalta osaltaan

transformatiivisiksi johtajiksi.  Lisäksi he totesivat raportissaan, että

transformatiivinen johtajuus näytti olevan vahvassa positiivisessa yhteydessä

virkamiehen työskentelyn tehokkuuteen. Voimakas negatiivinen korrelaatio

puolestaan löydettiin tehokkuuden ja poikkeuksen kautta johtamisen sekä

tehokkuuden ja laissez-faire johtamisen välillä.  Tutkimuksessa havaittiin myös, että

virkamiehen johtamiskäyttäytyminen ei ollut riippuvainen siitä, millä organisaation

tasolla hän työskenteli (Doherty ja  Danylchuk, 1996).

Eroja transformatiivisen/transaktionaalisen johtamiskäyttäytymisen välillä oli

havaittavissa sukupuolen ja iän suhteen, kun tutkittiin yliopiston

urheiluhallintovirkamiehiä.  Arvioitavia  hallintovirkamiehiä oli tutkimuksessa

mukana 32 ja heidän johtamiskäyttäytymistään arvioivia valmentajia  yhteensä 114.

Sen sijaan koulutustaustalla, hallinnollisella kokemuksella eikä urheilija- tai

valmentajakokemuksella ollut merkitystä johtamistoiminnn selittämisessä.

Tutkimuksessa havaittiin, että nuoremmat hallintovirkamiehet ja naiset toteuttavat

transformatiivisen johtamisen käyttäytymismalleja enemmän  kuin transaktionaalisia

malleja (Doherty, 1997).



14

2. TUTKIMUSAINEISTO  JA MENETELMÄT

2.1 Tutkimuksen tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää suomalaisten jääkiekkovalmentajien

johtamiskäyttäytymistä muutosjohtamisen näkökulmasta käsin. Menetelmänä

käytetään Change, production, employee (CPE)- -johtamisanalyysia (Ekvall ja

Arvonen, 1991).  Mittarin avulla pelaajat, valmentajakollegat ja valmentaja itse

arvioivat valmentajan  johtamistoimintaa muutoshakuisuuden sekä ihmis- ja

rakennesuuntautuneisuuden suhteen. Tavoitteena on myös tutkia taustamuuttujien

yhteyttä valmentajan johtamisprofiiliin. Taustamuuttujia tutkimuksessa ovat henkilön

tehtävä organisaatiossa, ikä, koulutus, vuodet valmentajana ja työelämän

esimieskokemus.

2.2. Tutkimusongelmat

1. Mitkä ovat valmentajan johtamistoimintaa kuvaavat faktorit

muutosjohtamista kuvaavalla CPE-mittarilla arvioituna? Muodostuuko

faktorirakenne samanlaiseksi vai erilaiseksi kuin esimiehillä muualla

työelämässä?

2. Miten  taustamuuttujat, eli valmentajan tehtävä organisaatiossa, ikä,

koulutus, vuodet valmentajana ja työelämän esimieskokemus, ovat

yhteydessä valmentajan johtamistoimintaan?
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3. Mikä tai mitkä ovat jääkiekkovalmentajien tyypillisimmät

johtamisprofiilit? Mitkä johtamisen ulottuvuudet korostuvat valmentajan

johtamisprofiilissa?

4. Miten valmentajan  johtamisprofiili on yhteydessä itsearvioon?

2.3. Tutkimuksen kohdejoukko

Tutkimuksen kohdejoukkona oli Suomen Jääkiekkoliiton huippuvalmentaja-

tutkintoon ja jääkiekon ammattivalmentajatutkintoon vuosina 1998 ja 1999

osallistuneet valmentajat. Arvioituja valmentajia oli yhteensä 30, ja heidän

johtamiskäyttäytymistään arvioi yhteensä 245 pelaajaa.  Tutkimusjoukosta 59 % (18)

työskenteli  tutkimushetkellä valmentajana ja 41 %  (12) valmennuspäällikkönä.

Valmentajat olivat keskimäärin nuorempia kuin valmennuspäälliköt.

Valmennuspäälliköistä yli 45-vuotiaita oli viisi henkilöä (42 %), kun valmentajia

tähän ikäryhmään sijoittui vain neljä (22 %). Suurin osa tutkituista oli toiminut

valmentajana tai valmennuspäällikkönä kuudesta kymmeneen vuotta.

Valmennuspäälliköistä  miltei puolella (5/12)  oli liikunta-alan ammatillinen koulutus

(liikuntatieteiden kandidaatti tai liikunnanohjaaja). Valmentajista puolet sijoittui

alimpaan koulutusryhmään, mikä tarkoittaa peruskoulua ja/tai toisen asteen

ammatillista tutkintoa. Myös jonkun muun kuin liikunta-alan ylemmän keskiasteen

tutkinnon suorittaneita oli valmennuspäälliköissä suhteellisesti enemmän kuin

valmentajissa.
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Nuorimman ikäryhmän valmentajat (alle  37-vuotiaat) olivat paremmin koulutettuja

kuin vanhemmat valmentajat tai valmennuspäälliköt. Nuorimpaan ikäryhmään

sijoittuvista 12 henkilöstä seitsemällä oli liikunta-alan ammattitutkinto. Vastaavasti

vanhimmasta ikäryhmästä, eli yli 45–vuotiaista, liikunta-alan ammattitutkintoa ei ollut

kenelläkään.

2.4. Menetelmät

Valmentajien johtamiskäyttäytymistä arvioitiin CPE-mittarin kyselylomakkeella.

Pelaajat ja valmentajakollegat arvioivat 30 väittämän avulla valmentajan

johtamiskäyttäytymistä asteikolla 1-6 (Ekvall ja Arvonen, 1991).  Samalla

lomakkeella valmentajat arvioivat myös omaa toimintaansa.  Arvioitujen valmentajien

taustatiedot kerättiin kyselylomakkeella, joka postitettiin  jälkikäteen kaikille

tutkimuksessa  mukana olleille  valmentajille.

CPE-mallin muutosfaktori on tullut esille toistuvissa eksploratiivisissa sekä

konfirmatorisissa faktorianalyyseissä. Kolmen faktorin rakenne on pystytty

osoittamaan luotettavaksi eri kulttuuriympäristöissä ja eri tasoisilla

esimiesaineistoilla. CPE-mallin sekä sisäinen että ulkoinen validiteetti voidaan siten

olettaa riittävän vahvaksi (Sverke, Arvonen ja Lindell, 1999; Arvonen, 2002).

Tilastollinen analyysi aloitettiin  muuttujakohtaisesta tarkastelusta (taulukko 3.).

Valmentajan johtamista mittaaville 30 muuttujalle suoritettiin faktorianalyysi.

Konfirmatorisen faktorianalyysin tavoitteena oli löytää valmentajan

johtamiskäyttäytymisen ulottuvuudet. Menetelmänä käytettiin pääkomponentti-



17

analyysia (Nummenmaa, ym. 1996).  Faktoreiden rotatointi  suoritettiin varimax-

menetelmällä.  Muuttujien faktoroinnissa päädyttiin kuuden faktorin ratkaisuun, joka

oli tulkinnallisesti selkein. Faktoreiden reliabiliteetti (Cronbachin alfa) oli kaikilla

faktoreilla vähintään 0.70, mitä voidaan pitää riittävänä muuttujien reliabiliteetin

tasona.

Taulukko 3. Change, Production, Employee –mittarin muuttujat ja jakaumat.

CPE-mittarin muuttujat N Min Max Ka Kh Var.

m1 on ystävällinen
m2 uskaltaa tehdä päätöksiä
m3 luo järjestystä
m4 luottaa työyhteisön jäseniin
m5 rohkaisee uutta ajattelua
m6 antaa selvät ohjeet vastuusta ja tehtävistä
m7 on avoin ja suorapuheinen
m8 keskustelee mielellään uusista ideoista
m9  noudattaa tarkkaan sääntöjä ja periaatteita
m10 luo turvallisuutta
m11 välittää ajat. ja suunnit. tulevaisuudesta
m12 kertoo ja välittää selkeät päämäärät
m13 on hienotunteinen
m14 panee vauhtia kehitykseen
m15 haluaa kaiken sujuvan suunnit. mukaan
m16 puolustaa alaisiaan
m17 aloittaa muutosprojekteja
m18 kontrolloi työtä tarkkaan
m19 luo ilmapiirin, jossa ei ole ristiriitoja
m20 on kokeilunhaluinen
m21 määr. ja selvittää työn vaatim. selkeästi
m22 on oikeudenmukainen
m23 näkee mahd. mieluummin kuin ongelmia
m24 suunnittelee tarkkaan
m25 sallii alaisten tehdä päätöksiä
m26 tekee nopeita päätöksiä
m27 antaa selkeitä ohjeita
m28 kunnioittaa työyhteisön jäseniä ihmisin
m29 hänellä on ideoita muutoksesta ja keh.
m30 tutkii ja harkitsee tarkkaan ennenkuin päättää

N

241
241
240
240
239
240
240
241
241
240
240
240
241
241
241
241
241
241
239
240
239
241
241
241
241
241
239
241
241
240

225

1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4.98
4.93
4.67
4.76
4.68
4.65
4.47
4.91
4.71
4.46
4.72
4.93
3.92
4.63
5.00
4.95
4.51
4.55
4.05
4.60
4.71
4.71
4.83
4.83
4.67
4.44
4.65
5.05
4.89
4.39

4.70

0.94
0.83
0.91
0.97
0.98
0.90
1.09
0.91
0.96
0.94
0.90
0.83
1.27
0.95
0.86
0.85
1.02
0.96
1.15
0.94
0.87
1.04
0.91
0.87
1.03
0.93
0.90
0.92
0.90
1.00

0.88
0.69
0.83
0.94
0.97
0.81
1.18
0.83
0.92
0.88
0.81
0.69
1.62
0.90
0.75
0.73
1.03
0.92
1.33
0.89
0.75
1.08
0.83
0.76
1.06
0.87
0.81
0.84
0.80
0.99

Taustamuuttujat (valmentajan tehtävä organisaatiossa, ikä, koulutus, vuodet

valmentajana ja työelämän esimieskokemus) valittiin taustamuuttujina mukaan

aikaisempien tutkimusten pohjalta (vrt. Doherty, 1997; Ekvall ja Arvonen, 1994).
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Nonparametrisia testejä käytettiin tutkittaessa taustamuuttujien yhteyttä faktoreittain

määriteltyihin summamuuttujiin. Nonparametriset menetelmät valittiin, koska ne eivät

edellytä muuttujien normaalijakautuneisuutta (Nummenmaa, ym. 1996).

Jatkotarkastelussa valmentajien johtamisprofiileja tarkasteltiin  yksilökohtaisesti.

Jokaiselle valmentajalle määriteltiin yksilöllinen johtamisprofiili, joka muodostui

faktoreittain muodostetuista summamuuttujista. Johtamisprofiileja ryhmiteltiin

käyttäen hyväksi hierarkista ryhmittelyanalyysia  (Kanniainen, 1999; Nummenmaa,

ym. 1996). Taustamuuttujien ja klustereiden yhteyksien tarkastelussa käytettiin

hyväksi yksinkertaista ristiintaulukointia. Yksilöorientoituneessa  analyysissa

tarkasteltiin lisäksi  pelaajien ja valmentajan itsensä arvioiman johtamisprofiilin eroja

sekä  taustamuuttujien osuutta näiden erojen selittämisessä.

3. TULOKSET

3.1. Valmentajan johtamisen ulottuvuudet

Valmentajan johtamistoiminnan muuttujakohtainen analyysi aloitettiin muuttujien

faktoroinnilla. Aluksi faktoreiden määräksi määriteltiin kolme perustuen

aikaisempaan tutkimustietoon (Ekvall ja Arvonen, 1991). Kuuden faktorin malli

osoittautui kuitenkin toimivimmaksi tällä aineistolla (kaikkien faktoreiden

ominaisarvo yli 1). Kuuden faktorin mallissa faktoreiden selitysosuudeksi tulee 59.1

%. Ensimmäisen faktorin eli visiointi- ja muutosfaktorin selitysosuus on 31.3 %

kaikkien muuttujien varianssista.
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Kuuden faktorin mallissa faktorirakenne oli melko selkeä. Kaikkien muuttujien

kommunaliteetit olivat suurempia kuin .4,  joten alkuperäisten 30 muuttujan  mukaan

ottaminen oli sen perusteella mahdollista. Muuttujat, m20, on kokeilunhaluinen, m25,

sallii alaisten tehdä päätöksiä, m28,  kunnioittaa työyhteisön jäseniä ihmisinä,  m4

luottaa työyhteisön jäseniin ja m11, välittää ajatuksia ja suunnitelmia

tulevaisuudesta,  latautuivat kahdella faktorille yli 0.40  (taulukot 4. ja 5.).

Kahdelle faktorille melko vahvasti latautuneet muuttujat (4, 11, 20, 25  ja 28) ovat

valmennuksen viitekehyksessä todennäköisesti tulkittavissa useammalla tavalla,

muuttujien sisällön muokkaaminen tai pudottaminen pois tarkastelusta selkiinnyttäisi

faktorimallia.

Taulukko 4. Varimax-rotatoitu 6 faktorin matriisi. Vain vähintään  0.4  lataukset huomioitu.

Faktorit

1 2 3 4 5 6
m17 .75
m8 .70
m5 .70
m29 .63
m20 .59 .43
m23 .54
m14 .43
m24 .74
m18 .70
m9 .70
m15 .66
m30 .60
m1 .78
m13 .76
m28 .63 .44
m25 .56 .42
m19 .65
m16 .63
m22 .57
m7 .47
m10 .42
m3 .63
m2 .61
m26 .56
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m12 .53
m11 .50
m6 .64
m21 .62
m27 .61
m4 .60

Taulukko 5. Valmentajan johtamiskäyttäytymistä kuvaavat faktorit ja lataukset sekä faktorin kuvaus.

Faktori 1. Visiointi ja muutos
m17 aloittaa muutosprojekteja .75
m8 keskustelee mielellään uusista ideoista .70
m5 rohkaisee uutta ajattelua .70
m29 hänellä on ideoita muutoksesta ja kehityksestä .63
m20 on kokeilunhaluinen .60
m23 näkee mahd. mieluummin kuin ongelmia             .54
m14 panee vauhtia kehitykseen .42

Faktori 2. Kontrolli
m24 suunnittelee tarkkaan .74
m18 kontrolloi työtä tarkkaan .70
m9 noudattaa tarkkaan sääntöjä ja periaatteita .70
m15 haluaa kaiken sujuvan suunnit. mukaan .66
m30 tutkii ja harkitsee tarkkaan ennen kuin päättää     .60

Faktori 3. Pelaajien positiivinen huomiointi
m1 on ystävällinen .78
m13 on hienotunteinen .76
m28 kunnioittaa työyhteisön jäseniä ihmisinä .63
m25 sallii alaisten tehdä päätöksiä               .56

Faktori 4. Reiluus ja oikeudenmukaisuus
m19 luo ilmapiirin, jossa ei ole ristiriitoja .65
m16 puolustaa alaisiaan .63
m22 on oikeudenmukainen .57
m7 on avoin ja suorapuheinen .47
m10 luo turvallisuutta .42

Faktori 5. Kehitys ja toimeenpano
m3 luo järjestystä               .63
m2 uskaltaa tehdä päätöksiä .61
m26 tekee nopeita päätöksiä .56
m12 kertoo ja välittää selkeät päämäärät               .53
m11 välittää ajat. ja suunnit. tulevaisuudesta               .50

Faktori 6. Valmentava yksilöllinen ohjaus
m6 antaa selvät ohjeet vastuusta ja tehtävistä              .64
m21 määrittelee ja selvittää työn vaatim. selkeästi .62
m27 antaa selkeitä ohjeita               .61
m4 luottaa työyhteisön jäseniin .60

Visiointi- ja muutosfaktorin kaikki
muuttujat kuvaavat myönteistä
muutossuuntautuneisuutta.

Kontrollifaktorin muuttujat kuvaavat
tarkkuutta, suunnitelmallisuutta, tiukkaa
työn seurantaa ja harkittua
päätöksentekoa.

Pelaajien positiivinen huomiointi pitää
sisällään muuttujat, jotka kuvaavat
pelaajien huomioimista, arvostamista ja
alaisten näkökulman huomioonottamista.

Reiluus- ja oikeudenmukaisuusfaktori
sisältää muuttujat, jotka kuvaavat
positiivisen ja avoimen ilmapiirin
rakentamista sekä myös palautteen
suoruutta. Se kuvaa myös valmentajan
itsensä alttiiksi panemista pelaajien
edessä ja palautteenannossa.

Kehitys- ja toimeenpanofaktori kuvaa
jämäkkää päätöksentekoa, päämäärien
selkeää julkituomista ja rohkeaa
suuntautumista tulevaisuuteen.

Valmentava yksilöllinen ohjaus sisältää
muuttujat, jotka kuvaavat
yksityiskohtaista ohjausta ja selkeän
vastuualueen määrittelyä,
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Jatkotarkasteluja varten faktoroiduista muuttujista muodostettiin summamuuttujat ja

faktoreille suoritettiin reliabiliteettianalyysi. Cronbachin alfa (standardized item alfa)

vaihteli välillä 0.70 ja  0.84 (taulukko 6.). Summamuuttujaa pidetään luotettavana,

kun reliabiliteettikertoimen arvo ylittää  0.7  (Nunally, 1978).

Taulukko 6.  Summamuuttujat ja faktoreiden reliabiliteetit.

3. 2. Taustamuuttujien yhteys johtamisprofiiliin

Valmentajat ja valmennuspäälliköt poikkesivat toisistaan ryhminä

johtamisfaktoreiden suhteen. Valmennuspäälliköt saivat valmentajia korkeampia

pelaaja-arvioita johtamisestaan kaikilla muilla faktoreilla paitsi kontrollifaktorilla ja

valmentavan yksilöllisen ohjauksen faktorilla (taulukko 7.). Valmennuspäälliköt

olivat selkeästi muutossuuntautuneempia kuin valmentajat. Valmennuspäälliköt myös

huomioivat pelaajia enemmän, ja he saivat valmentajia korkeampia arviointeja myös

kehitys- ja toimeenpanofaktorilla (taulukko 7.).

Korkeakoulututkinnon tai liikunta-alan ammatillisen tutkinnon suorittaneet

valmentajat ja valmennuspäälliköt olivat merkittävästi muutossuuntautuneempia kuin

Faktori      N          Min    Max         Ka            Var. alfa
    F1     242     4.50     4.90     4.70          .02 .84
    F2     242     4.30     4.90         4.70          .05 .77
    F3     242     3.90     5.00         4.60          .27 .77
    F4     242     4.00     4.90         4.60          .14 .78
    F5     242     4.40     4.90           4.70          .04 .70
    F6     242     4.60     4.70         4.70          .00 .74
    N     242
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vähemmän koulutusta saaneet henkilöt (p = .000). Vähiten koulutusta saanut ryhmä

sai alhaisimmat pelaaja-arviot muutos- ja visiointifaktorilla. (p<.01).

Taulukko 7.   Valmentajien ja valmennuspäälliköiden saamien summamuuttujien keskiarvot
faktoreittain.

*=p<.05; **=p<.01; ***=p<.001. Wilcoxonin testi.

Harvempia joukkueita valmentaneet, eli pidempään saman joukkueen kanssa

työskennelleet valmentajat ja valmennuspäälliköt, saivat korkeampia pelaaja-

arviointeja (p<.05) kolmella faktorilla. Heidät arvioitiin pelaajia positiivisemmin

huomioiviksi, reilummiksi ja enemmän kehitys- ja toimeenpanosuuntautuneiksi kuin

vähemmän aikaa saman joukkueen kanssa toimineet valmentajat.

Valmentajan ikä, kokemusvuodet valmennuksessa tai työelämän esimieskokemus

eivät tuottaneet eroja johtamisprofiilissa.

Tehtävä
Visiointi
ja
muutos

Kontrolli
Pelaajien
pos.
huomionti

Reiluus ja
oikeudenmuk.

Kehitys ja
toimeenpano

Valmentava
yksilöllinen
ohjaus

Valmentaja
Ka
N
Keskihaj.

4.50
144
.59

4.70
144
.65

4.50
144
.65

4.50
144
.71

4.60
144
.61

4.70
144
.67

Valm.pääll.
Ka
N
Keskihaj.

5.00
101
.60

     4.60
101
6.90

4.90
101
.82

4.70
101
.76

4.90
101
.54

4.70
101
.70

Total
Ka
N
Keskihaj.

4.70
245
,67

4.70
245
.67

4.70
245
.74

4.60
245
.74

.70
245
.60

4.70
245
.67

Erojen
merkitsevyys

*** *** * **
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3. 3. Johtamisprofiilien ryhmittely

Hierarkkisen klusterianalyysin  tavoitteena oli löytää  jääkiekkovalmentajien

tyypilliset johtamisprofiilit ja tutkia myös taustamuuttujien yhteyttä klusteroituihin

profiileihin. Luontevimmaksi klusterimääräksi 30 henkilön aineistossa osoittautui

viiden klusterin malli (taulukko 8.).

Taulukko 8.  Klusterit ja pelaaja-arviointien pistemärät faktoreittain.

Kontrollikeskeisellä perusvalmentajalla kaikki arviot olivat lähellä koko aineiston

keskiarvoa (4.7), ja ainoastaan kontrolli-, kehitys- ja toimeenpanofaktori nousivat

tässä ryhmässä hiukan yli keskiarvon. Pelaajien positiivinen huomiointi puolestaan jäi

hiukan alle keskitason.  Kontrollikeskeisiä perusvalmentajia oli koko ryhmästä yli

KLUSTERI F1.
Visiointi
ja
muutos

F2.
Kontrolli

F3
Pelaajien
pos. huom.

F4.
Reiluus ja
oik.muk.

F5.
Kehitys ja
toim.pano

F6.
Valmentava
yksilöll.
ohjaus

1. Kontrolli-keskeinen
perusvalmentaja

Ka
N
Kh

4.70
18
.30

4.90
18
.30

4.50
18
.40

4.60
18
.20

4.80
18
.40

4.70
18
.30

2.Muutossuuntau-
tunut ihmisvalmentaja

Ka
N
Kh

5.00
6

.40

4.40
6

.40

5.00
6

.40

5.00
6

.40

4.80
6

.20

4.70
6

.30
3. Matalan profiilin
valmentaja

Ka
N
Kh.

4.10
4

.50

4.60
4

.30

4.30
4

.30

3.90
4

.20

4.20
4

.20

4.20
4

.40
4. Muutos- valmentaja Ka

N
Kh

5.80
1

3.70
1

5.30
1

5.60
1

5.00
1

5.20
1

5.Korkean
profiilin valmentaja

Ka
N
Kh.

5.70
1

5.30
1

5.70
1

5.60
1

5.40
1

5.70
1

Total Ka
N
Kh.

4.70
30
.50

4.70
30
.40

4.70
30
.50

4.70
30
.50

4.70
30
.30

4.70
30
.40
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puolet (60%). Pelaajat kokivat näiden valmentajien johtamistoiminnan tasaiseksi

ilman korostuneita erityispiirteitä (taulukko 8.).

Matalan profiilin valmentajat jäivät kaikilla ulottuvuuksilla alle aineiston keskiarvon.

Pelaajat arvioivat tämän ryhmän valmentajat erityisen heikoiksi reiluus- ja

oikeudenmukaisuusfaktorilla. Näiden valmentajien toiminnassa korostui pelaajien

kontrolloiminen muita johtajuusominaisuuksia enemmän (taulukko 8.).

Muutossuuntautuneiden ihmisvalmentajien johtamistoiminnassa nousi visiointi- ja

muutosfaktori,  reiluus- ja oikeudenmukaisuusfaktori samoin kuin pelaajien

positiivinen huomiointi  -faktori yli aineiston keskiarvon. Näitä valmentajia voisi

kuvata aikaisempien tutkimusten käyttämillä termeillä transformatiivisiksi

valmentajaksi tai johtajiksi (Arvonen, 1995) (taulukko 8.).

Muutosvalmentajan ja korkean profiilin valmentajan profiilit olivat hyvin lähellä

toisiaan, mutta erottavana tekijänä oli se, että muutosvalmentaja kontrolloi vähemmän

alaisiaan. Korkean profiilin valmentajalla kaikki pelaaja-arviot ovat selvästi

keskitason yläpuolella (taulukko 8.).

Muutossuuntautunut johtaminen korostui valmentajan toiminnassa   klustereissa

kaksi, neljä ja viisi, joissa pelaajat arvioivat valmentajat keskiarvoa paremmiksi

muutos- ja visiointifaktorilla. Muutossuuntautuneita valmentajia ja

valmennuspäälliköitä oli yhteensä kahdeksan  kolmestakymmenestä (27 %).  Näistä

valmentajia oli kolme kahdeksastatoista eli 17 % valmentajista ja

valmennuspäälliköitä viisi kahdestatoista  eli 42  % valmennuspäälliköistä.
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Taulukko 9. Valmentajat ja valmennuspäälliköt klustereittain.

Klusteri Valmentajia Valmennus-
päälliköitä

Total

1. Kontrollikeskeinen perusvalmentaja 12 6 18
2.Muutossuuntautunut ihmisvalmentaja 3 3 6
3. Matalan profiilin valmentaja 3 1 4
4. Muutosvalmentaja 0 1 1
5.Korkean profiilin valmentaja 0 1 1

Total 18 12 30

Kontrollikeskeisiä perusvalmentajia oli valmentajista kaksi kolmasosaa (67%) ja

valmennuspäälliköistä puolet (50%).  Muutossuuntautuneiden ihmisvalmentajien

klusteriin sijoittui kolme kahdestatoista  (25%) valmennuspäälliköstä ja kolme

kahdeksastatoista  (17%) valmentajasta (taulukko 9).

Muiden taustamuuttujien (ikä, koulutus, joukkueiden lukumäärä, kokemusvuodet

valmennuksessa) osalta valmentajat jakautuivat tasaisesti eri klustereihin.

3.4.     Pelaaja-arviointi versus itsearviointi

Itsearvioinnin osuvuuden tarkastelua varten vähennettiin kunkin valmentajan pelaaja-

arvioihin perustuvasta faktorittaisesta summamuuttujan arvosta henkilön oma-arvio.

Erotuksen ollessa negatiivinen (yliarviointi), henkilö on arvioinut itsensä

positiivisemmin kuin pelaajat. Jos erotus on positiivinen (aliarviointi), pelaajat ovat

arvioineet henkilön paremmaksi kuin hän itse.
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Taulukko 10. Pelaaja-arvioiden ja itsearvioiden keskiarvot.

*=p<.05; **=p<.01; ***=p<.001. Wilcoxonin testi.

Valmentajat ja valmennuspäälliköt arvioivat itsensä positiivisemmin kuin pelaajat

kaikilla muilla faktoreilla paitsi kontrollifaktorilla. Valmentajat pitivät itseään

vähemmän kontrolloivina kuin pelaajat. Suurimmat negatiiviset erot pelaaja-arvion ja

itsearvion välillä oli visiointi- ja muutosfaktorilla sekä reiluus- ja

oikeudenmukaisuusfaktorilla (taulukko 10.).

Valmentajan tehtävissä toimivat arvioivat itsensä kaikilla faktoreilla positiivisemmin

kuin pelaajat. Suurin ero arvioiden välillä oli reiluus- ja oikeudenmukaisuusfaktorilla.

Valmentajat pitivät itseään reilumpina ja oikeudenmukaisempina kuin pelaajat.

Valmennuspäälliköt osuivat itsearvioissaan lähemmäs pelaaja-arvioita. Kontrollin

suhteen he arvioivat itsensä alemmas kuin pelaajat ja siis pitivät itseään vähemmän

kontrolloivina kuin pelaajat. Tilastolliset erot eivät ole merkitseviä (itsearvioiden

pieni määrä), eivätkä siten  yleistettävissä olevia (taulukko 11.).

Pelaaja-arviot
N=241

Itsearviot
N=30

Faktorimuuttuja Ka Kh Ka Kh Merkitsevyys

F1. Visiointi  ja muutos 4.70 .67 5.1 .44 **
F2. Kontrolli 4.70 .67 4.5 .81
F3. Pelaajien pos. huom. 4.60 .80 4.8 .53

F4. Reiluus ja  oik.mukaisuus 4.60 .74 5.0 .42 **
F5. Kehitys ja toim.pano 4.70 .60 5.0 .55
F6.Valmentava yksilöll.
ohjaus

4.70 .68 4.9 1.0
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Taulukko 11. Pelaaja-arviot ja  itsearviot tehtäväryhmittäin.

Tehtävä Valmentajat Valmennuspäälliköt

Pelaaja-arviot
N=144

Itsearvio
N=18

Pelaaja-arviot
N=97

Itsearvio
N=12

Faktorit Ka Kh Ka Kh Erotus ja
merkitsevyys

Ka Kh Ka Kh Erotus ja
merkitsevyys

F1. Visiointi
ja muutos

4.50 .59 5.00 .45    -0.50** 5.00 .66 5.20 .43 -.20

F2. Kontrolli 4.70 .65 4.80 .67 -0.10 4.60 .70 4.00 .79 .60*

F3. Pelaajien
pos.huom.

4.50 .76 4.70 .62 -0.20 4.90 .82 4.90 .36 .00

F4. Reiluus ja
oik.mukaisuus

4.50 .71 5.10 .41 -0.60** 4.70 .76 4.90 .41 -.20

F5. Kehitys ja
toim.pano

4.60 .61 5.10 .57     -0.50* 4.90 55 4.70 .47

F6.Valmentava
yksilöll. ohjaus

4.70 .67 5.10 1.20 -0.40 4.70 .71 4.50 .58

.20

.20

Erotusten
summa

-2.30 .60

*=p<.05; **=p<.01; ***=p<.001. Wilcoxonin testi.

Osuvimmin itsensä arvioivat muutossuuntautuneet ihmisvalmentajat. Vahvimmin

itsensä yliarvioivat matalan profiilin valmentajat. Muutosvalmentaja  ja korkean

profiilin valmentaja, joiden profiili kokonaisuudessaan oli korkealla, aliarvioivat

itsensä suhteessa pelaajiin (taulukko 12.).

Taulukko 12. Pelaaja-arvion ja itsearvion välinen ero klustereittain.

Klusteri 1. Kontrolli-keskeinen
perusvalmentaja
N=18

2.Muutossuuntau-
tunut
ihmisvalmentaja
N=6

3. Matalan
profiilin
valmentaja
N=4

4.  Muutos-
valmentaja

N=1

5. Korkean
profiilin
valmentaja
N=1

F1. Visiointi  ja
muutos -0.31 -0.21 -1.34 0.54 0.80
F2. Kontrolli

               0.15 0.48 -0.15 0.35 0.73
F3. Pelaajien
pos.huom. -0.18 0.13 -0.79 0.30 0.98
F4. Reiluus ja
oik.mukaisuus -0.36 0.23 -1.45 0.25 0.20
F5. Kehitys ja
toim.pano -0.21 0.00 -1.10 0.64 0.64
F6.Valmentava
yksilöll. ohjaus -0.05 -0.55 -0.77 0.65 1.19

Total -0.96 0.08 -5.60 2.73 4.54
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4.   YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

4.1 Johtaminen valmennuksessa

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia suomalaisten jääkiekkovalmentajien

johtamistoimintaa muutosjohtamisen näkökulmasta. Teoreettisena lähtökohtana

tutkimukselle oli johtamisen CPE-malli (Ekvall, Arvonen ja Nyström, 1987; Ekvall ja

Arvonen, 1991; 1994), jonka pohjalta kehitettyä mittaria käytettiin valmentajien

johtamistoiminnan arvioimisessa.

Ensimmäisenä tavoitteena oli löytää valmentajan johtamista kuvaavat faktorit.

Tulkinnallisesti selkeimmäksi faktorimalliksi muodostui kuuden faktorin malli.

Faktorit nimettiin seuraavasti: visiointi  ja muutos, kontrolli, pelaajien positiivinen

huomiointi, reiluus ja oikeudenmukaisuus, kehitys ja toimeenpano sekä yksilöllinen

valmentava ohjaus. Kuuden faktorin malli selitti 59,1 % muuttujien vaihtelusta, loppu

selitysosuus on johtamistoimintaa, jota käytetty CPE-mittari ei tavoittanut.

Valmentaja-aineistossa alkuperäisten kolmen faktorin (Ekvall, Arvonen ja Nyström,

1987; Ekvall ja Arvonen, 1991; Ekvall ja Arvonen, 1994) jakautuminen kuuteen

faktoriin oli mielenkiintoinen tulos. Alkuperäisen muutosfaktorin jakautuminen

visiointi- ja muutosfaktoriin sekä kehitys- ja toimeenpanofaktoriin kertoo

mahdollisesti näiden kahden osa-alueen erillisyydestä valmentajan työssä. Nämä

muutosjohtamisen faktorit  kuvaavat myös valmentajan työn osa-alueita ja sisällöllisiä

vaatimuksia muutoksen johtamisessa. Aikaisemmin valmentajan johtamistoiminnan



29

arviointiin käytettyihin mittareihin ei ole  sisältynyt muutosta ja kehitystä kuvaavia

muuttujia, eikä muutosjohtamista kuvaavaa faktoria ole niillä mittareilla pystytty

tavoittamaan (Danielson,  Zelhart ja Drake, 1975; Smith, Smoll ja Hunt, 1977;

Rushall ja Wiznuk, 1985; Chelladurai ja Saleh, 1980; Chelladurai ja Carron, 1981;

Chelladurai, 1999). Valmentajan muutosjohtamista on aiemmin tutkittu käyttäen

hyväksi lähinnä Bassin (1986) kehittämään transformationaalisen johtamisen mittaria

(Yusof, 2002).

Ihmisten johtamisen alueesta muodostui myös kaksi ulottuvuutta: positiivinen

palautteenanto sekä reiluus- ja oikeudenmukaisuusfaktori. Pelaajien positiivinen

huomiointi -faktori  kuvaa suorituksista riippumatonta pelaajan arvostamista ja

vastaavasti reiluus- ja oikeudenmukaisuusfaktori kuvaa suorituksiin liittyvää

palautetta. Pelaajien positiivinen huomiointi -faktori on samansuuntainen kuin

aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu sosiaalisen tukemisen faktori. Reiluus- ja

oikeudenmukaisuusfaktori on taas vastaavasti lähellä positiivisen palautteenannon

faktoria (Chelladurai & Saleh, 1980; Chelladurai & Carron, 1981; Chelladurai, 1999).

Alkuperäisen tehtäväfaktorin jakautuminen kontrolliin ja valmentavaan yksilölliseen

ohjaukseen kuvaa hyvin tehtäväjohtamisen luonnetta joukkuevalmennuksessa.

Kontrolli on keskeinen osa valmennusta, mutta se tarvitsee rinnalleen

tehtäväkeskeisen ohjauksen. Kontrollifaktori on sisällöllisesti lähellä Chelladurain ja

Salehin (1980) mittarin  autoritaarisen käyttäytymisen faktoria ja vastaavasti

valmentava yksilöllinen ohjaus lähellä ohjeiden antamista ja valmentamista.
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Kontrollin ja ohjauksen rooli on erilainen tarkasteltaessa valmentajan johtamista ja

esimiestyötä yrityksessä. Valmentaminen pitää sisällään paljon yksityiskohtaista ja

tehtäväkeskeistä ohjausta, joka työelämän johtamistilanteissa on harvinaisempaa.

Yrityksissä  johtamisessa on kyse enemmän laajemmasta organisaation ja sen

työntekijöiden  tavoitteellisesta ohjailusta. Urheilussa sen sijaan joukkueen tavoitteet

on asetettu lyhyelle aikavälille, ja ne ovat hyvin konkreettisia.  Joukkue on usein

kasassa vain alle vuoden, ja tulosta arvioidaan kaiken aikaa hyvin suoraan ja

näkyvästi. Valmentaja kantaa vastuun tuloksen syntymisestä. Tämä kaikki vaikuttaa

siihen, että johtamistoiminta on yksityiskohtaisempaa, lyhytjänteisempää ja

tehtäväkeskeisempää. Urheilussa myös valmentaudutaan ohjatusti kilpailutilanteisiin,

jotka ovat täysin valmentajajohtoisia ja joissa pelaajat toimivat tiukan kontrolloidusti.

Vastaavanlaisia tilanteita ei normaalissa työelämässä tule vastaan, vaan työntekijällä

on tehtävästä riippuen paljonkin yksilöllistä liikkuma- ja päätöksentekovapautta.

4.2. Valmentajat ja valmennuspäälliköt

Koulutus ja tehtävä organisaatiossa oli yhteydessä johtamisulottuvuuksiin.  Tulokset

osoittavat, että valmentajat ja valmennuspäälliköt poikkesivat toisistaan usealla

johtamisulottuvuudella. Se, että valmennuspäälliköt olivat muutos- ja myös

ihmissuuntautuneempia, selittyy osittain koulutuksellisella erolla. Valmennuspäälliköt

olivat paremmin koulutettuja kuin valmentajat keskimäärin. Valmennuspäällikön

tehtävänä on kehittää seuran toimintaa ja luoda suuntaa koko seuran

valmennusjärjestelmälle. Sikäli valmennuspäällikön tehtävä on lähempänä

esimiestyötä ja johtamista yrityksessä, kun taas valmentajan työ kohdistuu enemmän

operatiiviseen ja päivittäiseen harjoitusten ja otteluiden johtamiseen. Visiointi ja
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muutoksen johtaminen on  valmennuspäällikön tehtävän avainalueita. Mahdollista on

myös se, että valmennuspäällikön tehtävään hakeutuvat ovat jo lähtökohdiltaan

muutossuuntautuneempia. Arviointiin voivat tietenkin vaikuttaa myös yleiset

pelaajien odotukset, joita valmennuspäällikköön ja valmentajan tehtävään kohdistuu.

Kun johtaminen nähdään oppimisprosessina (Murray, 1986), on todennäköistä, että

valmentajat kopioivat osittain omia valmentajiaan johtamistoiminnassaan.

Pedagogisen ammatillisen koulutuksen saaneet valmentajat olivat muutos- ja

ihmissuuntautuneempia, mikä voi johtua koulutuksen mukanaan tuomasta

laveammasta näkökulmasta ja sen näkymisestä arkisessa valmennustyössä. Koulutus

näyttääkin olevan tämän tutkimuksen valossa keskeisin valmennuskäyttäytymisen

taustalla vaikuttava tekijä. Vastakkainen tulos aikaisempiin tutkimuksiin nähden oli

se, että ikä ei tässä valmentaja-aineistossa ollut yhteydessä johtamistoimintaan.

4.3 Valmentajien johtamisprofiilit

Tutkimuksessa tuli esille viisi johtamisklusteria. Suurimmaksi ryhmäksi nousi

kontrollikeskeinen perusvalmentaja -klusteri. Kaikille näille valmentajille oli yhteistä

jossain määrin kontrolloiva toimintaote ja pelaaja-arviointien  osuminen keskitasoon.

Näiden valmentajien johtamisote oli melko suoraviivainen, tehtäväkeskeinen ja

vähemmän pelaajia huomioiva.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että yleisin esimiestyyppi organisaatioissa

on ”keskitien kulkija” (Ekvall ja Arvonen, 1994). ”Keskitien kulkijan” profiili

sijoittuu keskitason tuntumaan, niin kuin tämänkin tutkimuksen ”kontrollikeskeinen
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perusvalmentaja” profiili. Valmentajista ”kontrollikeskeisen perusvalmentajan”

ryhmään sijoittui 60 % ja esimiehistä ”keskitien kulkijoita” oli 20 %.

Muutossuuntautuneita johtajia on enemmän organisaation ylemmillä tasoilla (Ekvall

ja Arvonen, 1994). Myös tässä tutkimuksessa valmennusorganisaation ylemmällä

tasolla (valmennuspäälliköt) oli enemmän  muutossuuntautuneita johtajia, ja

alemmilla tasoilla (valmentajat) enemmän transaktionalisia tehtäväjohtajia.

Kaverijohtajia ei valmentaja-aineistossa löytynyt ollenkaan.

Muutossuuntautuneiksi arvioituja valmentajia oli  vajaa neljännes koko ryhmästä

(8/30).  Muutossuuntautuneita ihmisvalmentajia eli transformationaalisia valmentajia

oli tässä ryhmässä 6/30 eli 20 %. Muutossuuntautuneet valmentajat olivat selkeästi

vähemmistönä tässä aineistossa. Tämä tutkimus ei osoita, että johtamisteorioiden

muutosparadigma olisi saavuttanut valmennuskulttuuria ja valmennuksen

johtamistoimintaa kovinkaan merkittävästi. Tukeutuminen vanhaan  ja  opitun

toistaminen näyttää olevan enemmän todellisuutta tämän päivän

jääkiekkovalmennuksessa.

4.3. Johtamisen itsearviot

Valmentajille oli tyypillistä oman johtamistoiminnan yliarviointi. Tämä sama

havainto on tehty toistuvasti valmentajien johtamistoimintaa arvioitaessa (Chelladurai

ja Saleh, 1980; Chelladurai ja Carron, 1983; Chelladurai, Haggerty ja Baxter, 1989;

Chelladurai, 1990; Salminen, Liukkonen ja  Telama, 1992; Liukkonen ja Telama,

1999). Valmentajat yliarvioivat itsensä erityisesti palautteenannon, ohjauksen ja

sosiaalisen tuen alueella (Salminen  ja Liukkonen,  1996).
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Tässä tutkimuksessa suurin ero pelaaja-arvion ja oman arvion välillä oli visiointi- ja

muutosfaktorilla sekä  reiluus- ja oikeudenmukaisuusfaktorilla. Useimmilla

valmentajilla oli kyse kohtuullisesta itsensä yliarvioinnista (Taylor ja Brown, 1988),

mikä kertoo positiivisesta minäkäsityksestä ja myönteisestä itseluottamuksesta.

Valmentaja on työssään jatkuvasti tarkkailun ja ankarankin kritiikin kohteena, jolloin

myönteinen minä-illuusio antaa suojaa ja mahdollistaa työskentelyn myös paineen

alla.

Valmentajat ja valmennuspäälliköt poikkesivat toisistaan itsearvioinnin osuvuuden

suhteen.  Valmentajilla oli taipumus itsensä yliarviointiin pelaajien arvioihin

verrattaessa, kun taas valmennuspäälliköt pystyivät osuvampaan itsearvioon.

Mielenkiintoista oli, että kontrollifaktorilla valmentajat arvioivat itsensä tarkemmin

kuin valmennuspäälliköt. Koska kontrolli on keskeinen ja näkyvä elementti useimpien

valmentajien johtamistoiminnassa, he myös ehkä pystyvät arvioimaan itsensä tämän

ominaisuuden suhteen realistisesti. Vastaavasti valmennuspäälliköt onnistuivat

valmentajia huonommin  tämän ominaisuuden arvioinnissa, mutta tekivät osuvampia

itsearvioita muilla faktoreilla.

Tuloksissa tarkasteltiin itsearvion osuvuutta myös klustereittain.   Vähiten osuvasti

itseään arvioivat matalan profiilin valmentajat ja valmennuspäälliköt ja vastaavasti

osuvimmin itseään arvioivat muutossuuntautuneet ihmisvalmentajat. Heikko

itsearvioinnin osuvuus voi kertoa  vähäisestä analyyttisyydestä ja kriittisyydestä oman

toiminnan suhteen sekä  mahdollisesti myös heikommasta työtehtäviin sitoutumisesta

(Fletcher ja Baldry, 2000). Suuri ero oman ja muiden arvion välillä (yliarvionti)

saattaa kertoa  myös haluttomuudesta muutokseen ja kehitykseen oman toiminnan
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suhteen. Pieni ero arvioiden välillä voi puolestaan  kieliä välittömyydestä, avoimesta

ilmapiiristä  ja yhteisyyden tunteesta pelaajien ja valmentajan kesken.

4.5 Tutkimuksen luotettavuudesta

Valmentajan johtamista arvioivat  pelaajat ja valmennuspäälliköiden osalta myös

muut valmentajat. Pelaaja-arvioiden luotettavuuteen vaikuttaa se, että valmentajan

johtamisprofiili muodostuu muuttujittain lasketusta pelaaja-arviointien keskiarvosta.

Voidaan olettaa, että eri pelaajien arviot valmentajasta voivat poiketa toisistaan

huomattavasti, eikä tätä varianssia ole tässä tarkasteltu (Lennerlöf, 1968; Wohlers,

Hall ja London, 1993). Joukkueessa on taustaltaan, odotuksiltaan ja persoonaltaan

monenlaisia pelaajia, ja nämä kaikki tekijät vaikuttavat siihen, minkälainen

valmentajan ja pelaajan suhde on ja miten pelaaja valmentajan johtamistoimintaa

arvioi.  Tässä tutkimuksessa huomion kohteena on ollut valmentajan johtamistoiminta

eikä kuvaus valmentajan ja pelaajan välisestä vuorovaikutusprosessista. Se, miten ja

millä perusteella valmentajan johtamista arvioidaan, olisi mielenkiintoinen aihe

jatkotutkimukselle.

CPE-mittarin sisällöllistä toimimista valmennuksen viitekehyksessä olisi voinut

tarkastella syvemmin hankkimalla laadullista aineistoa. Sen avulla olisi saatu tietoa

esimerkiksi siitä, miten muutos valmennustoiminnassa määritellään. Mielenkiintoista

olisi myös tutkia, olisiko laadullisessa analyysissa noussut esiin samat johtamisen

ulottuvuudet kuin tilastollisessa analyysissa.  Koska valmentamisen ja työelämän

johtamisessa on ainakin jossain määrin laadullisia eroja, ei tilastollisilla toisessa
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ympäristössä kehitetyillä mittareilla voida täysin tavoittaa toisen ympäristön kaikkia

ulottuvuuksia.

4.5. Yleistä pohdintaa

On mielenkiintoista pohtia kysymystä, mitä merkitystä valmentajan

johtamistoiminnalla on joukkueen menestymisen kannalta. Huippu-urheilussa

keskeisin tavoite on urheilijan tai joukkueen aikaansaama tulos. Yleisesti

kirjallisuudessa nähdään, että kausaalisuhde ryhmätoiminnassa menee johtamisesta

ryhmäprosesseihin ja sitä kautta organisaation tuloksiin (Yukl, 1994). Tässä

tutkimuksessa tuloksen ottaminen riippuvaksi muuttujaksi olisi ollut ongelmallista,

sillä arvioidut valmentajat toimivat osana tiimiä, ja useimmat heistä toimivat muussa

kuin vastuuvalmentajan tehtävässä. Jos johtamisen ja tuloksen yhteyttä olisi haluttu

mitata, mukaan olisi pitänyt valita vain joukkueiden vastuuvalmentajia.

Joukkueen tulokseen vaikuttavat monet tekijät valmentajan toiminnan ohella.

Tilannetekijät ovat keskeisiä, samoin kuin joukkueen kokemus, taitotaso,

ryhmädynamiikka jne.  Nuoren ja  kokemattoman joukkueen valmentaminen

mestaruuteen voi olla täysin mahdoton tehtävä huippuvalmentajallekin, tai vastaavasti

kokenut joukkue voi tehdä loistavaa tulosta joukkueen senhetkisen valmentajan

johtamistoiminnasta riippumatta. Voi myös olla, että huipputaitavista yksilöistä

muodostettu joukkue ei pysty toimimaan joukkueena. Urheilussakin tulos on

suhteellinen. Vaihtuvissa tilanteissa toimii todennäköisesti erilainen johtamismalli.

Valmentajan tai valmennustiimin vaihtaminen tilanteen mukaan on valmennuksen

arkitodellisuutta. Tulos on saatava irti joukkueesta hinnalla millä hyvänsä, jolloin
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pitkäjänteinen kehittäminen ja joukkueen rakentaminen jää toissijaiseksi

pyrkimykseksi.

Valmennuskulttuuri muuttuu  sekä hallitusti että hallitsemattomasti kaiken aikaa.

Valmentajat joutuvat toimimaan yhä useammissa vuorovaikutusverkostoissa, jotka

asettavat vaatimuksia myös varsinaiselle valmennustyölle.  Valmentajien pitää

perustella toimintaansa seurajohdolle,  valmennettavien vanhemmille, sponsoreille,

medialla ja lukuisille muille yhteistyötahoille. Valmentajan on myös pystyttävä

rakentavaan yhteistyöhön valmennustiimin sisällä. Ympäröivän yhteiskunnan

odotukset ja toimintamallit muokkaavat väistämättä valmentamisen käytäntöjä. Myös

tulevat nuoret huippupelaajat ovat  tottuneet suurempaan itseohjautuvuuteen ja

henkilökohtaisiin vapauksiin, jolloin valmentaja on johtamistoiminnassaan täysin

uusien haasteiden edessä. Jotta lajin valmennus- ja johtamiskulttuuri kehittyisi

ulkopuolisen maailman muutosvauhdissa, tarvitaan itsekritiikkiä, rohkeutta ja

avoimuutta uusille asioille. Merkitysten luominen ja niiden kautta johtaminen voi olla

tulevaisuudessa yhä enemmän valmennuksen arkipäivää.
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LIITE 1.

 Taustamuuttujaluettelo

Muuttuja T1. tämän hetkinen tehtävä.

1. Valmentaja

2. Valmennuspäällikkö

Muuttuja T2. ikä.

1. Alle 37 v

2. 38-44 v

3. Yli 45 v

Muuttuja T3. esimieskokemus muualla työelämässä.

1. On.

2. Ei.

Muuttuja T4.

1. Peruskoulu, lukio, ammattikoulu tai vast.

2. Ammatillinen opistotason tutkinto

3. Liikunnanohjaaja tai liik. tiet. kandidaatti
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Muuttuja T5. Joukkueiden lukumäärä, joita valmentanut 90-luvulla.

1. 1-3 joukkuetta

2. yli 4 joukkuetta

Muuttuja T6.  vuosia valmentajana.

1. alle 5 vuotta

2. 6-10 vuotta

3. 11-15 vuotta

4. yli 15 vuotta


